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«Η οικολογία είναι στάση ζωής». Αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο έστειλε η 18η Οικολογική
Γιορτή Καρδίτσας που οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, στο άλσος Παυσιλύπου, από 20 έως
23 Σεπτεμβρίου, η ΟικόΣφαιρα (Κίνηση για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την ποιότητα
ζωής).

Η Γιορτή έγινε σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα
Καρδίτσας, το Δήμο Καρδίτσας, την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε., το Κέντρο Εκπαίδευσης
Αειφορίας Μουζακίου, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και τον Φυσιολατρικό Όμιλο
Καρδίτσας.

Επί ένα τετραήμερο, η Καρδίτσα βρέθηκε στο επίκεντρο του πανελλαδικού ενδιαφέροντος
με μία διοργάνωση υψηλού επιπέδου που άφησε πίσω της όχι μόνον τις καλύτερες των
εντυπώσεων αλλά και πολλά μηνύματα.

Η φετινή της θεματολογία αφορούσε τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κατά τη
διάρκεια της σχετικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου, με
εισηγητές καταξιωμένους επιστήμονες, αναδείχθηκαν τόσο ο ρόλος και ο τρόπος
λειτουργίας τους όσο και τα πλεονεκτήματά τους.

Με επιτυχία λειτούργησε και η Πανελλαδική Εκθεσιακή Αγορά Πιστοποιημένων Βιολογικών
Προϊόντων, Οικολογικών Δραστηριοτήτων και Ειδών Χειροτεχνίας στην οποία συμμετείχαν
41 εκθέτες με 45 συνολικά περίπτερα. Για άλλη μια χρονιά οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε
προσδοκία αποδεικνύοντας τη δυναμική του θεσμού.
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Το ενδιαφέρον πλήθους κόσμου προσέλκυσαν και οι παράλληλες εκδηλώσεις που
περιλάμβανε το πρόγραμμα της Γιορτής. Μικροί και μεγάλοι είχαν τη δυνατότητα να
συμμετάσχουν σε αξιόλογες δράσεις, να παρακολουθήσουν σημαντικές ομιλίες και χρήσιμα
εργαστήρια, να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος
και τον τρόπο ζωής μας, αλλά και να ψυχαγωγηθούν με συναυλίες και καλλιτεχνικά
δρώμενα.

Η Γιορτή ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Σεπτεμβρίου, με τους διοργανωτές να
ανανεώνουν πλέον το ραντεβού τους με το κοινό για του χρόνου το Σεπτέμβρη, στην 19η
Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας.
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